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První kvítka, která se před nedávnem obje-
vila v předzahrádkách domů ve Slavkově,

vyloudila úsměv mnohých kolemjdoucích.
Většina z nás si s úlevou uvědomila, že už při-
šlo jaro. Ptáci radostně prozpěvují a my jsme
mohli konečně odložit kozačky a zimní kabáty.

Ovšem počasí si s námi v březnu opravdu
zašpásovalo. Dalo by se říci, že jsme letos měli
skutečně aprílové počasí. Jeden den svítilo
krásně sluníčko, druhý den bylo zima „až praš-
tilo“. Člověk nevěděl, co si má obléci, jestli má
jít ven v zimním kabátě a kozačkách, či jen
v jarní bundě a polobotkách. Zdá se však, že

jarní počasí nad touto „sibérií“ konečně zvítě-
zilo a že se můžeme těšit na krásné jaro.

Všimla jsem si, že s hezčím počasím stále
více lidí začíná chodit na procházky po
Slavkově. Nevím, jestli chodí proto, aby uděla-
li něco pro své zdraví, či jen tak – pro radost.
I já jsem se do tohoto nezávazného a neregist-
rovaného společenství připojila a procházím
se po našem městě především o víkendu.
Pozoruji nejen krásy přírody, ale také to, že
s teplejším počasím se začíná i pracovat na
stavbách či opravách rodinných domů. Pokud
jste někdo po dlouhý čas opomíjel procházky
po Slavkově, zkuste si vyšetřit trochu času
a alespoň někdy se projít. Uvidíte, že budete ji-
stě překvapeni, o kolik nových domů na nej-
různějších místech se Slavkov rozrostl.
Opravují se i starší rodinné domy, protože
mnozí lidé touží po tom, aby jejich dům byl
pěkný nejen zevnitř, ale i zvenku. Proto se sta-
rají jak o pěknou čistou fasádu na domě, o na-
třená okna a dveře či vrata, tak i o pěknou
rozkvetlou předzahrádku. A tak chodím po uli-
cích, dívám se jak po květinách, tak i po do-
mech a mám radost, jak nám ten náš Slavkov
pěkně „kvete“. Petra Janošíková

Drobná radost

Po projednání a diskusi schválilo městské za-
stupitelstvo program rozvoje města na letošní
rok v následujícím znění:

Návrh Programu rozvoje města na rok 2000
1. Sociální oblast a bydlení
- Dokončit výstavbu 45 byt. jedn. v lokalitě

Polní, včetně inženýrských sítí a komunikace.
- Dokončit inženýrské sítě ke 35 bytovým

jednotkám v sídlišti Zlatá Hora.
- Pokračovat v jednáních s cílem získat státní

pozemky pro bytovou výstavbu v lokalitě
Zelnice.  

2. Školství, kultura, sport a cestovní ruch

- Vybudovat regionálně působící městské in-
formační středisko a rozšířit prohlídkový okruh
městem.

- Pokračovat v postupné rekonstrukci škol-
ských objektů – ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova.

- Pokračovat v realizaci cyklotras ve spolu-
práci se Sdružením obcí Politaví.

- Pokračovat v obnově dětských hřišť a spor-
tovních zařízení ve městě. 

- Pokračovat v budování sportovně odpočin-
kové části na městském koupališti.

- Podporovat budování biocentra B 14.
- Pokračovat v rekonstrukci prostor slavkov-

ského zámku – Program záchrany architekto-
nického dědictví.

- Vést jednání ve věci vyhlášení historických
alejí za kulturní památku.

Program rozvoje mûsta na rok 2000 
Předkládaná zpráva do městského zastupitelstva vycházela z Programu rozvoje města na

období let 1999–2002 schváleného na II. zasedání městského zastupitelstva dne 15. 3. 1999.
Odbor rozvoje a životního prostředí ve spolupráci s odborem finančním a plánovacím prove-
dl hodnocení plnění Programu rozvoje města (dále jen Program) za rok 1999 a připravil
v souladu s návrhem rozpočtu města program na rok 2000 a výhled na rok 2001. 

Činnost se týká především údržby veřejné ze-
leně, čistoty a životního prostředí města, údržby
místních komunikací včetně komunikací pro
chodce, dopravního značení, zimní údržby, svě-
telné signalizace, veřejného osvětlení, dešťové
kanalizace, správy a provozu letního koupaliště,
správy a provozu hřbitova, zajištění technické
rekultivace bývalé skládky, nakládání s komu-
nálním odpadem na území obce, veřejného WC,
údržby orientačního a informačního systému
města, zoo koutku aj. TSMS spravují majetek
města potřebný k plnění těchto úkolů. Mimo
vlastních zaměstnanců pomáhalo tuto práci
zvládnout šest mladíků vykonávajících u nás ná-
hradní civilní službu.

V r. 1999 v rámci veřejného osvětlení bylo
provedeno rozšíření v ulici Jiráskova, severní
část a první etapa osvětlení předzámčí a Pusté.
V rámci oprav byla provedena instalace nových
světel a nátěr sloupů v ulici Jiráskova,
Malčevského, Pod Oborou, na autobusovém
nádraží. Stará světla 250 W byla nahrazena
70 W moderními svítidly. Dále byla provedena
oprava rozvodů a kompletní nátěr sloupů v ul.
Špitálská, v ul. ČSA (k mostu přes železnici)
a přeloženy tři ks nových světelných bodů na za-
stávce autobusů u polikliniky. 

Naší prioritou je postupně vyměnit zastaralé
nefunkční světelné zdroje s vysokou spotřebou
za nové, moderní s podstatně nižší spotřebou el.

energie, ale s vyšší svítivostí (z 250 W na 100,
70 a 50 W).

Od roku 1992 se nám podařilo přes nárůst po-
čtu světel na 124 % snížit instalovaný příkon
jednoho světla na 72 % (úspornější zdroje). Přes
navýšení počtu osvětlovaných míst ve městě
s lepší světelností a menší poruchovostí se spo-
třeba veřejného osvětlení zvýšila pouze o 2 %.
Odhadnutá úspora v cenách r. 1999 je 260 tis.
Kč ročně. Zatím bylo takto opraveno 328 ks svě-
telných zdrojů, tj. 48 %. Přesto je 22 % světel za
hranicí životnosti, havarijních, v mnoha přípa-
dech starší než 30 roků. V těchto případech pro-
vádíme pouze nejnutnější opravy.

Místní komunikace
TSMS provedly část obměny svislého do-

pravního značení, především dopravní značky
C1a, C2. V září 1999 byla v části ulic Hav -
líčkova, Slovanská, Nerudova vyzkoušena tzv.
„trysková metoda“ oprav silničních komunikací,
která je pěti až sedminásobně úspornější než
klasické vysprávky. Vlastními silami jsme zkou-
šeli opravy tzv. „studeným asfaltem“. Tyto tech-

Zpráva o činnosti Technických služeb města Slavkova u Brna za rok 1999

Na‰ím cílem je moderní mûsto
Technické služby města Slavkova (TSMS) jsou rozpočtovou organizací s právní subjek-

tivitou. Obstarávají veřejně prospěšné služby města zejména v oblasti správy, údržby
a provozování zařízení města sloužících k uspokojování potřeb občanů. 

O veřejnou zeleň se vzorně starají pracovníci
Technických služeb Foto: R. Lánský(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3)
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Zprávy z jednání mûstské rady a z mûstského
za  stu  pitelstva zpracovala Mgr. Vûra Kfiivánková

Redakãní rada
PhDr. Hana Frimmerová, Slovákova 1057, Svûtla Häringová, Slovanská 615, Jan Hudec,
Tyr‰ova 1108, Oldfiich Cho choláã ml., Tyr‰ova 1289, Mgr. Vûra Kfiivánková, Dvofiákova
883, Radoslav Lánsk˘, Polní 1326, Zdislava Nováková (‰éfredaktorka), Buãovická 164,
Zdenûk Pavlík, Dvofiákova 864, ZdeÀka Pindryãová, M· Pohádka, Mgr. Vladimír Soukop,
Zlatá Hora 1370, Mgr. Jana Veãefiová, Komenského nám. 330.
âlenové redakãní rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém volném ãase a bezplatnû.

Pfiedání pfiíspûvkÛ do 17. 4. 2000

Na základě předložených a projednaných ma-
teriálů MěR

1. Schvaluje
- výši příspěvku rodičů na úhradu neinvestič-

ních nákladů pro MŠ Koláčkovo nám.
- navrhované řešení části ulice Kollárova

a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.
č. 909 za účelem vybudování parkovací plochy

- program VI. řádného MěZ
- texty a obsah dodatků ke smlouvám o úvěrech

poskytnutých IPB, a.s. - snížení úrokové sazby
- poskytnutí příspěvku na 2. vydání informač-

ní brožury Informace - Slavkovsko 2000 z kapi-
toly určené na tisk

- uzavření dodatků k rámcovým smlouvám na
byty Polní I - o způsobu realizace požadovaného
nadstandardního vybavení bytu

- udělení pamětního listu panu Köhlerovi
u příležitosti životního jubilea - za dlouholetou
činnost v kulturním středisku

2. Bere na vědomí 
- zprávu o činnosti TSMS v roce 1999 a o při-

pravenosti na rok 2000
- prověření stížnosti MUDr. Špatné na činnost

stavebního úřadu
- informaci o možnosti umístění dílen zvláštní

školy
- zprávu o plnění usnesení z MěZ
3. Doporučuje k předložení MěZ
- plán rozvoje města na období let 2000–2001
- návrh na rozdělení Historického muzea na

dvě samostatné organizace - HM a Centrum kul-
turních služeb

- rozbor hospodaření města a jeho organizací
za rok 1999

- návrh rozpočtu města a jeho organizací na
rok 2000

- návrh na poskytnutí půjček z „Fondu rozvo-
je bydlení“

- informaci o zamýšleném postupu VaK, a. s.
Vyškov ve věci možného prodeje akcií

- výsledky záměru prodeje některých měst-
ských pozemků

- návrh na jmenování Mgr. Kostíka zástupcem
města ve Sdružení obcí Ždánický les a Politaví

4. Ukládá
- vedoucímu odboru BTH zveřejnit oznámení

o možnosti získání bytu s finanční spoluúčastí
ve II. etapě výstavby bytů v lokalitě Polní II

5. Odkládá
- řešení parkování vozidel hostů penzionu

Olga do vyjádření majitele rodinného domu č. p.
44 k možnosti vybudování vyhrazeného parko-
viště před jeho nemovitostí

6. Vyslovuje poděkování
- řediteli TSMS a pracovníkům TSMS za ce-

loroční práci
7. Pověřuje
- ředitele HM a jeho zástupce přípravou roz-

dělení Historického muzea.

25. schÛze mûstské rady – 18. 2. 2000

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů MěZ

1. Schvaluje
- program rozvoje města na období 2000–2001
- rozbor hospodaření města a jeho organizací za

rok 1999 (u HM schválen rozbor hospodaření
s výhradou)

- převod přebytků hospodaření příspěvkových
organizací do jejich rezervních fondů popř. do
fondu reprodukce

- částečné pokrytí ztráty Historického muzea
napojením zdrojů rezervního fondu této organiza-
ce v plné výši a napojením zdrojů zisku z VHČ
v plné výši (zbývající částka bude vedena jako ne-
uhrazená ztráta minulých let)

- návrh rozpočtu města na rok 2000
- název nově vzniklé ulice v lokalitě Polní -

LITAVSKÁ
- prodej pozemku pod garáží v lokalitě Cihelna

manželům Novákovým, Komenského 330
- prodej části pozemku p. č. 775 o výměře 4 m2

v ulici Špitálská manželům Ondruškovým,
Zámecká 1389

- prodej pozemků p. č. 3663/43 a 3663/44 - za-
hrada v lokalitě Vinohrady do vlastnictví pana
Vladimíra Rozsívala, Slovanská 492

- změnu kritérií pro přidělení bytu s finanční
spoluúčastí v lokalitě Polní II

2. Bere na vědomí
- informaci o přidělení 2 bytů s finanční spolu-

účastí v lokalitě Polní II
3. Pověřuje
- ředitele Historického muzea a jeho zástupce

přípravou rozdělení organizace na dva samostatné
právní subjekty

4. Ukládá
- starostovi města vyslovit na valné hromadě

VaK Vyškov, a. s. nesouhlas k možnému odprode-
ji akcií

- zástupcům města prosazovat změnu stanov
VaK Vyškov, a. s., která by znemožňovala nekon-
trolovatelné vlastnické přesuny akciových podílů
VaK

5. Jmenuje
- zástupcem Slavkova ve Sdružení obcí Ždá -

nického lesa a Politaví Mgr. Petra Kostíka - staro-
stu města.

VI. fiádné zasedání mûstského zastupitelstva – 6. 3. 2000

Na základě předložených a projednaných mate-
riálů MěR

1. Schvaluje
- hodnocení ředitelů škol: ZŠ Komenského,

ZUŠ, Zvláštní školy a doporučuje jejich ponechá-
ní ve funkci

- přidělení uvolněného bytu v domě č. p. 187 na
ul. Bučovická p. Josefu Richtrovi, Lidická 1999

- přidělení uvolněného bytu v domě č. p. 1158
v sídl. Nádražní paní Věře Tichomi rové, ČSA 533

- zahájení řízení o záměru města pronajmout
uvolněné nebytové prostory na poliklinice

- zahájení řízení o záměru města prodat z ma-
jetku města část pozemku p. č. 2690/1 role o vý-
měře cca 2000 m2 v lokalitě Polní za účelem vý-
stavby bytových domů

- vymýcení stromů a zeleně způsobujících sta-
tické poruchy kleneb kazemat za podmínky vydá-
ní kladného závazného stanoviska referátu kultu-
ry OkÚ

- realizaci návrhu na lepší zhodnocení volných
finančních prostředků

- řediteli TSMS služební zahraniční exkurzi do
Anglie

2. Bere na vědomí
- zprávu o činnosti bytové komise
- zprávu o činnosti komise pro styk se zahra -

ničím
- zprávu o průběhu revize městské knihovny
- zprávu o židovských památkách ve sbírkovém

fondu Historického muzea
- zprávu o parkování vozidel na městských

komunikacích

3. Ukládá
- MěÚ zahájit šetření ve věci stavební způsobi-

losti k užívání stavby č. p. 126 – dvorní trakt
- správci objektu č. p. 126 informovat nájemní-

ka (firmu Oscar) o vzniklém závažném statickém
stavu objektu (možnost předčasného ukončení
nájemní smlouvy)

- řediteli HM vytvořit rovné podmínky pro
všechny zájemce o poskytování služeb při ko-
merčních akcích v prostorách zámku

- řediteli HM učinit taková opatření, aby bylo
zřejmé, že zaměstnanci HM vykonávají v pracov-
ní době pouze práci pro zaměstnavatele

- MěÚ podat zprávu o realizaci rozhodnutí sta-
vebního úřadu a plnění dalších dohodnutých
nebo doporučených opatření ve věci zajištění sta-
tiky domu č. p. 126 a příslušného pozemku

4. Doporučuje k předložení MěZ
- záměr prodeje části pozemku p. č. 1475 za-

hrada o výměře 90 m2 v ulici Jiráskova
- záměr prodeje pozemku o výměře 520 m2

v ulici Špitálská (přístup z ul. Slovanská) obálko-
vou metodou

5. Odvolává
- pana Karla Vetchého z funkce zástupce ředi-

tele Historického muzea (podle statutu HM ze
dne 2. 1. 1998)

6. Jmenuje
- paní Helenu Hrabálkovou zástupkyní ředitele

HM (podle statutu HM ze dne 2. 1. 1998).

26. schÛze mûstské rady – 20. 3. 2000

55. v˘roãí osvobození
Slavkova u Brna

26. dubna 2000 uplyne již 55 let od chvíle,
kdy ve Slavkově zazněly poslední válečné
výstřely. V tento den si připomeneme pohnu-
té události, které se zapsaly do historie naše-
ho města a uctíme památku padlých rudoar-
mějců i všech slavkovských občanů, kteří
byli usmrceni v průběhu II. světové války.

Vedení města zve všechny občany k účasti
na vzpomínkové akci, která se uskuteční
26. dubna 2000 v 16 hod. u pomníku rudo-
armějců v zámeckém parku a bude pokra-
čovat na místním hřbitově vzpomínkou na
naše spoluobčany, kteří se konce války již ne-
dočkali. (vk)

Podûkování
DDM Slavkov děkuje žákům 1. ročníku oboru

automechanik z ISŠ Slavkov pod vedením pana
mistra Dofka, kteří ochotně, kvalitně a zdarma
svařili a opravili informační skříňku DDM.
Několikrát poškozenou skříňku slavkovskými
vandaly má tentokrát výjimečně na svědomí silný
nárazový vítr. Za rychlou a ochotnou opravu patří
poděkování také firmě Šujan a Paleček. (ol)



SLAVKOVSK¯ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MùSTSKÉHO Ú¤ADU 33/2000

Odbor investic a dopravy MěÚ Slavkov
u Brna upozorňuje řidiče na nutnost dodržová-
ní vyhlášky o pravidlech provozu na pozem-
ních komunikacích v souvislosti s odstavová-
ním vozidel na místních komunikacích. 

Upozorňujeme především na to, že při stání
vozidel na silnici musí zůstat volný alespoň je-
den jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy a při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy. Nedodržováním této
zásady dochází k takovým situacím, kdy není
možno např. provést svoz TDO firmou Res pono
a opakovaně se množí stížnosti občanů.

V centru města, především na Palackého ná-
městí a přilehlých ulicích, je stále větší nárůst

dopravy. Je proto nutné brát ohled na majitele
domů v těchto lokalitách a neparkovat vozidla
před vjezdy. Na Palackého náměstí jsou i tako-
vé případy, kdy neukázněný řidič ponechá své
vozidlo v druhé řadě za již parkujícími vozidly,
a tím způsobí ostatním řidičům značné problé-
my. Neukáznění jsou i dodavatelé zboží do pro-
dejen, kteří zajedou se zbožím na chodník až k
vchodu prodejny. 

Jelikož písemná a ústní upozornění, která
náš odbor činí, nejsou akceptována, požádali
jsme o pomoc Policii ČR, která bude provádět
častější kontrolu a za přestupky bude ukládat
blokové pokuty.

Odbor investic a dopravy
MěÚ Slavkov u Brna

UUppoozzoorrnněěnníí  řřiiddiiččůůmm

nologie nejsou univerzálně použitelné. V rámci
pěších komunikací byla provedena nově zámko-
vá dlažba včetně obrubníků v ulici ČSA (po po-
ložené kanalizaci) a napojení komunikace ul.
Brněnské. Vysprávky byly provedeny v ulici
Husova, Bučovická, Čelakovského, Čapkova
a na autobusovém nádraží. Kompletně byl přelo-
žen chodník z mozaikové dlažby včetně obruby
na Koláčkově nám., kompletně přeložen chod-
ník v části ulice Slovanské. V prosinci 1999 byly
provedeny rozsáhlé úpravy navazující na rekon-
strukci vozovky v ul. Slovanská (před bývalým
Elektroodbytem).

V rámci péče o vzhled města a veřejnou zeleň
jsme pokračovali ve výsadbě především listna-
tých stromů, vypěstovaných žáky ZŠ Komen -
ského. V roce 1997 bylo vysázeno ve městě
a jeho okolí 300 ks, v r. 1998 350 ks, v r. 1999
267 ks, tj. 917 ks. Předpokládáme, že v r. 2000
překročí počet nově vysázených stromů jeden ti-
síc. Samozřejmě je s touto výsadbou spojena ná-
sledná péče o tyto stromy včetně závlah. V led-
nu až březnu se nám úspěšně podařilo zmladit
54 ks přestárlých vrb na severní hrázi rybníka.

V rámci boje s klíněnkou kaštanovou jsme
s účinnou pomocí školní mládeže a Junáků vy-
čistili zámecké aleje. Bylo vyvezeno a zlikvido-
váno 26 traktorových vleček, především listí.
V souladu s metodickým pokynem Státní rostli-
nolékařské správy jsme zajistili a provedli che-
mické ošetření alejí a zámeckého parku. Takto
ošetřované aleje a výsledky tohoto snažení jsou
dávány za příklad nejen v rámci moravských
krajů. V období od 21. 9. do 29. 11. 1999 jsme
pokračovali v úpravách zámeckých alejí. Do -
končili jsme vyčištění aleje podél severní zá-
mecké zdi od náletových dřevin. Postupně je do-
čišťována zámecká alej k oboře. V rámci této
akce při strojním využití jsme vyvezli a zlikvi-
dovali dalších 39 vleček listí a dřevní hmoty.

V rámci naší snahy o postupné zkvalitňování
zeleně města jsme v roce 1999 navezli 820 tun
zeminy, především na úpravu travnatých ploch.
Celkové úpravy zeleně byly provedeny např.

v ulici Fügnerova, ČSA, plochy v ul. Slovanská
(u býv. Elektroodbytu), parčíku u Benziny, točna
v ulici Tyršova, Luční, parkoviště před koupališ-
těm, na koupališti apod. Rozsáhlé úpravy včetně
terénního vyrovnání se nám díky příznivému po-
časí na podzim podařily v prostoru okolí kaple
sv. Urbana. Tyto úpravy byly zahájeny už v roce
1994 podle koncepce schválené studie. V říjnu
1999 jsme uskutečnili největší díl těchto úprav.

V závěru roku byly provedeny rozsáhlé zem-
ní práce na bývalé skládce v souladu se schvále-
ným projektem rekultivace včetně 4 nových prů-
zkumných sond - indikačních vrtů, které budou
sloužit monitorování kvality průsakových vod
z tělesa skládky. V rámci rekultivace ukládáme
i nadále inertní materiály na bývalou městskou
skládku.

V rámci úklidu a ochrany životního prostředí
celoročně odklízíme tzv. „černé skládky“ v ce-
lém katastru města. V roce 1999 byly v pěti kon-
krétních případech  ředitelem organizace ulože-
ny v blokovém řízení pokuty za 3300 Kč.
V únoru 2000 to bylo dalších 1200 Kč.

V rámci hrazených služeb jsme vyvezli 188
ks kontejnerů AVIA, z toho 25 ks na skládku do
Kozlan a 99 ks traktorových vleček. Z vlastní
činnosti jsme na skládku do Kozlan vyvezli 91,4
tun odpadů, z toho 21,35 tun ze hřbitova.

V roce 1999 jsme v prvním pololetí prodali
956 domácnostem známky na „popelnice“, ve
druhém pololetí zakoupilo 979 domácností
známku na odvoz „popelnice“. Přesto ale zůstá-
vá 40–50 domácností, které nemají zajištěný od-
voz a likvidaci odpadu.

Koupaliště je už 15 roků v provozu. Stáří
a stav technologie tohoto zařízení si vyžaduje
postupně nezbytné kompletní opravy. Před sezo-
nou 1999 byla zahájena mj. rekonstrukce tlako-
vé vody kolem bazénového tělesa, ale i další re-
konstrukce travnatých ploch a celkové další
úpravy včetně obložení bazénu a oplocení zá-
padní strany areálu. Přesto se podařilo zahájit
28. 5. 1999 provoz přímým televizním přenosem
Českého poháru v pláž. volejbalu.V průběhu se-
zony následovala celá řada sportovních a spole-

Na‰ím cílem je moderní mûsto

- Zahájit údržbu zeleně v městském parku ve
spolupráci s jeho uživatelem.

- Pokračovat v obnově městských hradeb
a památkových objektů – Program regenerace
městské památkové zóny. 

- Vyřešit trvalé umístění Domu dětí a mlá -
deže.

- Vyřešit trvalé umístění městské knihovny.
- Pokračovat v rekonstrukci městského roz-

hlasu.
3. Obchod, služby a veřejné stravování
- Obnovit provoz v objektu bývalé restaurace

Bonapart.
4. Výstavba města
- Dokončit a schválit regulační plán zóny

Koláčkova náměstí.
- Provést plynofikaci ulice ČSČK a konce uli-

ce Špitálská.
- Připravit dokumentaci pro plynofikaci pro-

dloužení ulice Jiráskova a Pod Oborou a ulice
Zámecká.

- Podporovat výstavbu sjezdu ze silnice I/50
obchvat do průmyslové zóny v ulici U Splavu.

- Pokračovat v rekonstrukcích povrchů míst-
ních komunikací a veřejného osvětlení.

5. Ekologie
- Zahájit obnovu historických alejí – alej

k oboře a vykácení suchých stromů v ostatních
alejích a provést dosázení stromů v prolukách.

- Zpracovat projektovou dokumentaci proti-
povodňových opatření a následně zahájit reali-
zaci.

- Pokračovat v rekultivaci skládky.
- Provést protierozní opatření na cestách v lo-

kalitě Vinohrady.
- Průběžně sledovat provádění prací na obno-

vě obory.
- Podporovat provádění oddílného sběru slo-

žek komunálního odpadu. Odbor rozvoje a ŽP

Program rozvoje mûsta…
(Dokončení ze strany 1)

(Dokončení ze strany 1)

čenských akcí včetně mistrovství republiky
v pláž. volejbalu, pláž. fotbalu a pláž. házené,
které zaznamenala jak televize, tak i rozhlasové
stanice včetně přímých vysílání rádia Kiss Hády
a Krokodýl. Netřeba zdůrazňovat, že tyto akce
jsou bezplatnou reklamou jak koupališti, tak
i městu. Ze vzrůstající návštěvnosti je patrné, že
k nám zamíří nejen stálí hosté, ale i noví, kteří
oceňují zvyšující se kvalitu prostředí, sportovní
a společenské vyžití včetně nabídky občerstvení.
V roce 1999 byly na koupališti rekordní příjmy,
čtvrtá nejvyšší návštěvnost 48 701 návštěvníků.
Průměrná návštěvnost se za poslední tři roky
zvýšila o 12 000 osob. Spotřeba vody a el. ener-
gie činí polovinu nákladů. Rok 1999 z pohledu
ekonomické efektivnosti patří s 18 % dotací
k nejlepším dosaženým výsledkům.

Tato zpráva zdaleka nezahrnuje všechny akti-
vity TSMS, ale i práci občanů a organizací
v roce 1999 na postupném zlepšování prostředí
města. Činnost TSMS je samozřejmě limitována
rozpočtem, potažmo technickým vybavením.
Oceňujeme práci občanů, kteří dokáží přiložit
aktivně ruku k údržbě, opravám a vylepšení
vzhledu a životního prostředí našeho města.
Jsme za ni vděčni, protože není v našich silách
zvládnout všechny práce.

Za TSMS Radoslav Lánský
(Zkrácená a upravená zpráva projednaná na

25. schůzi MěR ve Slavkově u Brna konané dne
18. února 2000)

Parkování na chodnících je nešvar, se kterým se můžeme denně v našem městě setkávat. Častěj-
ší kontroly policistů a ukládané pokuty snad tento problém vyřeší. Foto: Radoslav Lánský
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Ples se vydařil
• V neděli odpoledne 5. března směřovaly
davy rodičů s dětmi na maškarní ples, který
každoročně pořádá Dům dětí a mládeže ve
Slavkově u Brna ve spolupráci s HM-CKS.
Letošní účast byla opět vysoká a návštěvníci
z pohádkového světa zaplnili všechny pro-
story Společenského domu a mezi nápaditý-
mi maskami se nedaly vybrat ty nejlepší. 

Naše základní škola Komenského nám. po-
řádala jako každý rok lyžařský zájezd do Beskyd
na Horní Bečvu – hotel Tesla. Cestu autobusem
nám zpříjemnil puštěnou televizí a bezpečnou
jízdou p. řidič František Chalupa. Po příjezdu
jsme byli ubytováni v krásných udržovaných
chatkách s elektrickým vytápěním nebo v útul-
ných hotelových pokojích. Každá z chatek byla
zařízena osmi lůžky, koupelnou, WC a prostor-
nou společnou místností s televizí. 

Po ubytování jsme se přesunuli do největší
části hotelu s prostornou jídelnou, barem, ku-
chyní a velkým krbem. Po výborné večeři nás
přivítal vedoucí hotelu pan Jaromír Malina.

Druhý den jsme byli podle svých lyžařských
schopností rozděleni do tří družstev. První
družstvo, čili to nejlepší, se vydalo na svah.
Jejich instruktor byl zkušený lyžař Petr
Kozmon. Druhé a třetí družstvo si vzali na sta-
rost paní uč. Helena Švejdová a také vedoucí
zájezdu pan uč. Alois Rotrekl. O naše zdraví se
starala zdravotnice paní Jana Kyjovská.

Po zvládnutí základních lyžařských prvků
jsme všichni vyrazili na vlek. S prvními jízdami
nám pomáhali vlekaři pan Josef Mach a Jiří
Hlavica. Lyžařské podmínky byly skvělé, proto-
že neustále padal sníh. Večerní chvíle jsme vy-
plnili několika diskotékami, maškarním plesem
a sledováním videa. Také jsme navštívili vyhří-
vaný bazén.

Sport v DDM Slavkov
Dne 9. března se zúčastnilo okr-

skového kola v basketbalu hochů
6.–9. tříd celkem 72 chlapců ze 6
základních škol. Výsledky: 1.
Gymnázium Bučovice, 2. ZŠ

Tyršova, 3. ZŠ Komenského. Jmenovaná druž-
stva postoupila do okresního finále, které se
uskutečnilo 22. března ve Vyškově.

Dne 16. března se okrskového kola v atletic-
kém dvojboji (štafetový běh + hod na cíl) zú-
častnilo celkem 92 dětí 2.–3. ročníku ZŠ.
Soutěžilo 12 čtyřčlenných družstev chlapců
a 11 čtyřčlenných družstev dívek celkem z 9 zá-
kladních škol. Výsledky – dívky: 1. ZŠ
Komenského Slavkov 3.B, 2. ZŠ Komenského
Slavkov 3.A, 3. ZŠ Holubice. Chlapci: 1. ZŠ
Komenského Slavkov 3.B, 2. místo ZŠ Tyršova,
3. ZŠ Velešovice. Do okresního kola, které se
uskutečnilo ve Vyškově 22. 3., postoupila první
dvě družstva v každé kategorii. (io)

V¯ZVA
DDM Slavkov hledá dobrovolné vedoucí

starší 18 let na letní tábor. Bližší informace na
tel.: 44 22 17 08 nebo osobně přímo v DDM
Slavkov, Komenského n. 525. MD

• 16. února probíhalo v mateřské škole na
Koláčkově náměstí velké karnevalové vese-
lí. Děti v karnevalových maskách zvířátek,
kovbojů a pohádkových bytostí prožily mi-
mořádný den plný her, diskotékových tanců
a soutěží. Foto č. 2: archív MŠ. (ej)

• Školní družina při ZŠ Komenského usku-
tečnila další z plánovaných akcí se školní
družinou Vážany. Disco, pohybové hry, ná-
cvik country tanců, volba nejlepšího kostýmu
a tanečníka – to vše o diplomy a drobné ceny.

Foto č. 3: Danuše Andrlová

Radost z pohybu je dětem vlastní, a tak
všechny Karkulky, víly, princezny, čarodějni-
ce, ale i udatní rytíři a kovbojové měli mož-
nost se pořádně vydovádět v rytmu disko
Petra Lábra z Hrušek.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří
věnovali dětem dárky do tomboly a cukrovin-
ky k soutěžím. Těšíme se na shledanou při
příštích akcích pro děti. Pracovnice DDM

Foto č. 1: archív DDM

Město Slavkov u Brna ve spolupráci s akci-
ovou společností Respono připravuje pro ob-
čany města systém separace PET lahví z ko-
munálního odpadu. Třídění bude prováděno
donáškovým způsobem do 1100 l kontejnerů
žluté barvy. Ty budou umístěny na území

města do prostorů ke stávajícím kontejnerům
na sklo (zelené barvy). Předpokládaný termín
zahájení tohoto způsobu separace PET lahví
z komunálního odpadu je květen letošního
roku. Ale již nyní tuto službu poskytuje spo-
lečnost Respono na sběrovém dvoře v sídlišti
Zlatá Hora. Využijte této nové služby, kterou
chce město ve spolupráci s akciovou společ-
ností Respono Vyškov učinit další krok k pří-
pravě provádění separace komunálního odpa-
du, a tím šetřit naše životní prostředí.    

Odbor rozvoje a ŽP

PET láhve nepatří do popelnice Jednoduchým způsobem
(znázorněným na obrázku)
polyetylénovou láhev „zmi-
nimalizujeme“ asi na deseti-
nu původního objemu.
Můžeme ji také sešlapat
a zavřít uzávěrem. Doma si
takto upravené láhve může-
me ukládat popř. do pytle,
a tím nejen ušetříme místo
v kontejnerech nebo
v Responu, ale sami nemu-
síme chodit tak často
s prázdnými láhvemi. 

❶

❷
➡TLAK

Náš lyžařský zájezd
Poslední lyžařský den jsme jeli závody v ob-

řím slalomu. Za naše výkony jsme obdrželi me-
daile i sladké odměny. Všichni jsme se shodli, že
lyžařský zájezd se nám skvěle vydařil, instrukto-
ři i všechno ostatní bylo perfektní. Cestou domů
jsme se zastavili v medovém sklípku a nakoupili
nejrůznější medové výrobky.

Jan Spáčil - 7.A, Tonda Růžička - 7.B,
Zuzana Drbalová - 7.C, Hana Eremiášová - 7.D

Setkání 2000
U příležitosti končícího 20. století se uskuteč-

ní v sobotu 30. září 2000 v Základní škole
Tyršova ve Slavkově u Brna setkání všech absol-
ventů a bývalých učitelů. Dovolujeme si pozvat
všechny, kteří mají zájem se sejít a pohovořit si
se svými bývalými spolužáky a kolegy. Zároveň
žádáme o předání této informace všem těm,
o kterých víte, že by měli zájem se výše uvedené
akce zúčastnit. Za případný finanční příspěvek
zaslaný na konto školy předem děkujeme.
(25325-514/0600 var.symbol 2000)

Srdečně zvou pracovníci školy
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DDM Slavkov pořádá v neděli 28. května u pří-
ležitosti MDD pro rodiče s dětmi a veřejnost

ZÁJEZD DO WESTERNOVÉHO MùSTEâKA
Šiklův mlým u Zvole nad Pernštejnem

Odjezd od kostela v 8.30 h, návrat kolem 18.
hodiny, cena 240 Kč na osobu (v ceně je vstu-
penka a doprava – děti do 4 let vstupné zdar-
ma). Začátek hlavního programu je v 11 hodin.
V areálu se nacházejí pastviny pro koně a skot,
indiánská vesnice, zoo Divokého západu, rode-
ová aréna, stáje, hřiště pro děti, aqua centrum,
skansen, vláček, rýžoviště zlata, restaurace,
cukrárny, herny atd. Bližší informace v DDM
Slavkov nebo na tel. 44 22 17 08. (io)
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Základní škola Tyršova nabízí žákům
ve věku 13–16 let možnost zúčastnit se

VÝMĚNNÉHO POBYTU
V ANGLICKÉM BEXHILLU
Výměna se uskuteční v období od 8. 10.
2000 do 17. 10. 2000. V ceně je zahrnuta
doprava, ubytování, strava, prohlídka např.
muzea voskových figurin a londýnského
přírodovědného muzea. Cena: 4 900 Kč.
Bližší informace podá ředitel školy
nebo jeho zástupce. Tel.: 44 22 11 13.

V neděli 19. března proběhl v be-
achvolejbalové hale ve Slavkově
u Brna turnaj EPRIN CUP 2000 – III.
ročník halového mistrovství ČR v plá-
žovém volejbalu mužů. Vítězem se sta-
la dvojice Milan Džavoronok a Igor Stejskal.
Jejich finálovým soupeřem byla domácí dvoji-
ce Dalibor Luska a Petr Chromý, kterou porazi-
li výsledkem 2:0 (12:8, 12:6). V zápase o třetí
místo zvítězila dvojice J. Pavlas–J. Koubek nad
bratry Koudelkovými 12:9. Další pořadí: 5.–6.
L. Kuchta–J. Biječek, D. Veselý–M. Řezníček,
7. O. Schuma–P. Hájek. Dvojice Josef Beneš
a Petr Beneš se z turnaje omluvila. Petr si v so-
botním ligovém utkání v Příbrami způsobil zra-
nění zad.

Do tohoto finálového turnaje se kvalifiko-
valo 6 nejlepších dvojic podle bodů a dva ví-
tězové kvalifikačních turnajů (první v Praze,
druhý ve Slavkově). 

Hlavním sponzorem je EPRIN (za-
řízení pro čtení čárových kódů), top
sponzorem Algida (mražené výrobky)
a dalšími sponzory Agroklas (zeměděl-
ská technika), pivovar Černá Hora, H-

sport (sportovní výživa), Stuare (grafické stu-
dio) a Molten (volejbalové a beachvolejbalové
míče). Mediální partneři akce – rádio Krokodýl
a MF Dnes. Lubomír Kuchta

Beachvolejbal ve Slavkově

Dalibor Luska blokuje smeč Jiřího Koubka.
V poli ho vykrývá Jaroslav Pavlas.

Foto: Jan Biječek

okénko
Dne 16. března t. r. se konalo v Brožíkově

síni Staroměstské radnice v Praze slavnostní za-
sedání k 10. výročí založení Svazu diabetiků
ČR. Je to významná humanitární organizace,
která sdružuje v 165 územních organizacích
více jak 16 tisíc členů. Činnost těchto organiza-
cí je velmi pestrá a zabývá se zejména tím, jak
ulehčit život diabetikům. Také naše územní or-
ganizace zabezpečuje cyklus přednášek se zdra-
votníky v rámci edukačně-motivačního progra-
mu, kde se můžete více dozvědět o tom, jak
zdravě žít, stravovat se, předcházet možným
zdravotním komplikacím. Staráme se o vhod-
nou rehabilitaci diabetiků, pořádáme speciální
rekondiční pobyt v Luhačovicích, ozdravný po-
byt v Itálii a řadu akcí, určených pro širší veřej-
nost, jako měření glykémie a krevního tlaku,
zdravotně výchovnou činnost apod. Pro -
střednictvím naší organizace si také můžete za-
koupit levnější dia výrobky a časopis DIA
ŽIVOT. V rámci našeho okresu chceme přispět
k určité standardní péči o diabetiky, shodné
s evropským programem nazvaným Saint -
vincentská deklarace.

Připomínáme program pro diabetiky, který
organizuje v LD Austerlitz Medical, Slavkov,
Zlatá hora 1466 ve 14 a v 15.30 hod.:

17. 4. přednáší PharmDr. Rostislava Hele -
šicová na téma Přírodní léčiva, homeopatika
jako podpůrná léčba diabetu.

22. 5. přednáší MUDr. Lubomír Hanák na
téma: Cukrovka a poruchy nervového systému.

V době od 27. dubna do 4. května 2000
uskutečníme rekondiční pobyt v lázních
Luhačovice.

Na závěr se obracíme na rodiče diabetic-
kých dětí z našeho regionu, aby se přihlásili ke
spolupráci, najdete nás každé úterý dopoledne
v kanceláři č. 142 na místní poliklinice nebo na
tel. č. 05/44 22 19 46. Připravujeme pro rodiče
s dětmi zajímavý program ve spolupráci s na-
dací „Život s diabetem“. Těmito svými aktivita-
mi bychom se chtěli podílet na plnění sociálně
zdravotního programu našeho města.

Marie Miškolczyová

V pátek 17. břez-
na 2000 jste si určitě
užili, neboť od osmi
hodin večer v sále
S p o l e č e n s k é h o
domu probíhala již
třetí taneční zábava

v rytmu klasické countryové a bluegrassové
hudby. Všichni účinkující hráli naplno
(Poutníci i Amalgam, s kterým se loučil basis-
ta z našeho města Karel Fikar) a taneční sku-
pina Quadrilla strhla k tanci čtverylek hned
při svém prvním vstupu snad půl sálu.
Tombola byla opět bohatá, za což děkujeme
všem sponzorům. V dnešní době hospodářské
recese bylo darováno skutečně dost. Dokonce
zbyla speciální cena určená na losování jen
Josefkám a Josefům, neboť pro ně byl letošní
bál určen. Je možné, že u této tradice zůstane-
me. Jediné, co mě ze začátku zaskočilo, byl
prázdný sál. I když jsem věděl, že skoro
všechny lístky jsou prodány, měl jsem z toho
špatný pocit a navíc pro liduprázdné parkety
se špatně hraje. Tyto mé pocity se kolem de-
váté večer vytratily, sál se skutečně zaplnil.

A na závěr ještě dvě poděkování. To první
je za to, že jste na tuto akci, slavkovští občán-
ci, přišli. No a to druhé Historickému muzeu -
Centru kulturních služeb za uspořádání.
Myslím, že příští rok se máme opět na co
těšit.

Abyste nemuseli čekat tak dlouho, tak vás
již teď zvu na Osmé napoleonské dny, během
kterých proběhne v našem krásném parku 11.

srpna 2000 Druhý country večer, kde kromě
Poutníků budou dále účinkovat skupiny
Kamelot, Second Hand, Eva Henychová
a další.

Za skupinu Poutníci, která letos slaví své
třicáté výročí, Amalgam a Quadrillu a všechny
pořadatele se na Vás těší Jiří Karas Pola

VáÏení pfiátelé dobré country hudby

Poutníci spolu se skupinou Amalgam, se kte-
rou se loučil basista Karel Fikar, v průběhu
bálu v šatně. Foto: Jiří Lekavý

elektroinstalace
plovoucí podlahy

montované dělicí stěny
tepelné a zvukové izolace

stropní akustické podhledy
sádrokartonové příčky, podhledy

Polní 1332
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 05/44 22 16 41
mobil 0602/76 57 29

Milan Slezák

DODÁVKA A MONTÁŽ

laminátové podlahy
Plovoucí

Lenex
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KfiÍÏOVKA O CENY s tajenkou
V prvním dílu tajenky je ukryt druh tibetského jasonû a v druhém dílu je krásn˘ otakárek z ost-
rova Sulawesi (Celebes) v Indonésii. • Minulá kfiíÏovka pfiinesla zajímavé zji‰tûní. Zpravidla
vylu‰tûní posílají vût‰inou Ïeny (aÏ 80 %). Av‰ak tentokrát byl pomûr muÏi–Ïeny pfiibliÏnû
stejn˘. Îe by to bylo tajenkou? (Îena nemyslí buì na nic, nebo na nûco podobného.)
Tajenku za‰lete do 19. dubna na adresu bm typo, Polní 1337, 684 01 Slavkov u Brna. V˘herce získává
od LázeÀského domu Slavkov - Austerlitz Medical, s. r. o. zdarma dva vstupy do vífiivky pro 3
osoby – a dal‰í dva pfiekvapení z prodejny Knihy - papír - drogerie Hlásensk˘. Jméno v˘herce zve-
fiejníme v pfií‰tím ãísle, které vyjde 29. 4. 2000. Ze správn˘ch odpovûdí z minulého ãísla byl vylosován
Jan Îateck˘, Mozolky 39, Brno. 1. cenu - zdarma dva vstupy do sauny pro 5 osob - si mÛÏe telefo-
nicky domluvit na tel. ã. 44 22 74 85, a to nejpozdûji do 20. dubna. Druhou cenu získává Oldfiich âmi-
el, Zlatá Hora 1356, Slavkov, tfietí cenu Helena Pitáková, Komenského nám. 334, Slavkov. V˘hry si
mohou vyzvednout v prodejnû Knihy - papír - drogerie na Palackého nám. 74.

▲ vífiivá vana
▲ sauna
▲ masáÏe

LÁZE≈SK¯ DÛM SLAVKOV

AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.

Zlatá Hora 1466
684 01 Slavkov u Brna

tel.: 05/44 22 74 85

LÁZE≈SK¯ DÒM SLAVKOV

AUSTERLITZ MEDICAL s.r.o.

SluÏby relaxaãního centra
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Palackého nám. 74
Slavkov u Brna

tel./fax: 44 22 72 10
vypalování CD (80 Kã vãetnû média)
ãernobílé kopírování do formátu A3
v˘roba razítek • krouÏková vazba

• Záruãní servis automatick˘ch praãek ARDO

• Pozáruãní servis automatick˘ch praãek ARDO, ARISTON, CANDY, CROS-
LEY, ELECTROLUX, EUROTECH, FAGOR, GORENJE, IGNIS, INDESIT, OTSEIN,
PHILCO, ROMO, TAMAT-TATRAMAT, WHIRLPOOL, ZANUSSI, ZEROWAT.

POZÁRUÃNÍ SERVIS
• bojlery – TATRAMAT, DRAÎICE, AEG.
• elektrické sporáky – MORA, FIKO, FAGOR, KONâAR, GORENJE
• horkovzdu‰né trouby – MORA
• akumulaãní kamna – FIKO, AD

ElektroservisElektroservis nabízí tyto sluÏby:

Jaroslav Kováfi
Polní 1327
Slavkov u Brna
tel.: 05/44 22 03 48
mob.: 0604/78 75 32

Prodej automatick˘ch praãek, bojlerÛ, sporákÛ, chladniãek,
mrazniãek, myãek nádobí. • Prodej drobn˘ch náhradních
dílÛ. • Doprava, zapojení, uvedení do provozu a seznámení
s obsluhou u v˘robkÛ u nás zakoupen˘ch zdarma.
Pfiíjem zakázek do 8 hod. nebo veãer.

POUŽITÍ:
zastřešení verand,
zimních zahrad, balkonů,
bazénů, skleníky, pařeniště,
obloukové i rovné přístřeš-
ky, okna, vnitřní příčky

• Řezání na míru zdarma
• Výhodné ceny

Prodej

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY – TEPELNĚ IZOLAČNÍ NEROZBITNÝ MATERIÁL

Dana Majerníková

Vlárská 370

683 52 Křenovice

tel./fax: 05/44 22 32 25

www.globalnet.cz/majernikova/

NÁTùRY KOUPELOV¯CH VAN
Cena: 1400 Kã

Informace na tel.: 05/44 21 49 74
http://come.to/renovan

VIDEOPŮJČOVNA
doporučuje

STAR WARS 1. SKRYTÁ HROZBA Nejvût‰í film tohoto roku koneãnû
také na videu. V pfiedaleké galaxii zaãala nejslavnûj‰í filmová sága
v‰ech dob. Start jiÏ 4. dubna.

NOTTING HILL Julia Roberts, Hugh Grant. MÛÏe se slavná filmová
hvûzda zamilovat do obyãejného knihkupce? Romantická komedie.

WILD WILD WEST Will Smith, Salma Hayek, Kevin Kline. Dva
zvlá‰tní agenti extra-super-dÛleÏitá mise, ìábelsk˘ génius, ‰ílen˘
vynález… prostû Divok˘ západ jak ho je‰tû neznáte.

ZTRACEN˘ A NALEZEN˘ Dva milostné pfiíbûhy. Pfii obou vám pote-
ãou slzy – jednou dojetím, jednou smíchem.

PRAÏSK˘ DUET Poutav˘ pohled americk˘ch tvÛrcÛ na ãesku souãas-
nost i nedávnou historii.

MAX Q Tahle mise vás dokonale provûfií!!
10 DÛVODÛ, PROÃ TÛ NENÁVIDÍM Co v‰echno kluci udûlají pro to,

aby dostali milovanou dívku na rande? I kdyÏ jsou své lásce odpor-
ní a naprosto lhostejní, za Ïádnou cenu nesmûjí dopustit, aby do‰lo
k vypoãítávání v‰ech dÛvodÛ proã!

POCAHONTAS II Cesta do nového svûta. Stateãná indiánská princezna
a její pfiátelé ze zvífiecí fií‰e jsou tu zpût v novém poutavém vyprávûní.

GO Prav˘ Ïivot zaãíná ve 3 hodiny ráno! Právû pro vás je tu rafinovan˘
trojpfiíbûh s jakoby tarantinovskou zápletkou.

ZTRACENI V MOfiI Michelle Pfeiffer - koneãnû na‰la svého syna. Ten
ale teì musí opût najít cestu ke své rodinû.

VELK˘ TÁTA Adam Sandler. Sonny je taÈka, kter˘ totálnû ignoruje jakáko-
liv pravidla v˘chovy - dûlej si co chce‰ - nos si co chce‰! Skvûlá zábava!

VÛZNICE FORTRESS Christopher Lambert. Peklo s nejmodernûj‰í
ochranou pohltilo nevinného!

BLACK DOG Patrick Swayze. Peklo na dálnici pfieÏije jen ten, kdo ne-
uhne z cesty.

VIRUS Napínav˘ sci-fi thriller o útoku mimozemské civilizace, která chce
ochránit vesmír pfied nebezpeãn˘m virem. Tím virem je lidská rasa…

OPERACE DELTA FORCE Záchranná akce na Balkánû je zaãátkem
podivn˘ch událostí, které pfiedpovídají obrovskou zkázu.

PÁTRACÍ ESO 2 Gary Daniels, Bryan Genesse. Záchrana lidstva je
ukryta ve vzácném genu - ale je tfieba najít jeho nositele…

GRIZZLY D. Baldwin, M. Greenová. DobrodruÏn˘ pfiíbûh o záchranû uprchlé
nebezpeãné ‰elmy, pfii které se ocitnou v nebezpeãí i její zachránci.

V‰ICHNI MOJI BLÍZCÍ J. Abrhám, L. ·afránková, J. Barto‰ka, O.
Vetch˘, J. Lábus, T. Brodská a dal‰í hvûzdy ve smutném pfiíbûhu
o Ïivotû veselé Ïidovské rodiny pfied druhou svûtovou válkou. Jeden
z nejlep‰ích nov˘ch ãesk˘ch filmÛ.

V NEPfiÁTELSKÉM ÚZEMÍ V Perském zálivu je pfiipravena k útoku
ponorka tfiídy Ohio a piloti stíhacích bombardérÛ ãekají na rozkaz. Je
ale moÏné zniãit historicky nenahraditelnou památku jen proto, aby
jiná zemû získala pár poãítaãÛ?

MASO PRO ZÁMECKOU PANÍ Nejvût‰í krvák roku!!! Tento film je
vhodn˘ pouze pro psychicky velmi odolné diváky. Kultovní horor
z dílny mistra hrÛzy Jesse Franca.

LÁSKA MEZI PARAGRAFY Komická lovestory, která vás nenechá vy-
dechnout. Co se ‰kádlívá,…

JINÁ LÁSKA Tato lehká a humorná komedie o hledání vlastní svobo-
dy je hereck˘m koncertem.

VideopÛjãovna, Brnûnská 484, tel. 44 22 05 74
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1. 4. sobota 19.30 hod. STIGMATA 102 min.

2. 4. neděle 19.30 hod. Z důvodů, které nedokážou vysvětlit ani lékaři, se otevírají nezhojitelné rány. Pravdivý příběh americké dívky.
Thriller USA. Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

4. 4. úterý 19.30 hod. ELI·KA MÁ RÁDA DIVOâINU 100 min.

6. 4. čtvrtek 19.30 hod. Neklidné rozmarné léto na přelomu tisíciletí. Smyslná komedie pro mlsné diváky. Nový český film O. Schmidta.
Hrají: B. Polívka, Z. Stivínová, V. Žilková a další.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno od 12 let

8. 4. sobota 19.30 hod. KAMENN¯ MOST 100 min.

9. 4. neděle 19.30 hod. Příběh o slastech a strastech života, na životních osudech několika žen. Český film.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži přístupno

11. 4. úterý 19.30 hod. ·EST¯ SMYSL 107 min.

13. 4. čtvrtek 19.30 hod. Psycholog usiluje o proniknutí do děsivých představ osmiletého chlapce. Psychothriller USA. V hl. roli Bruce Willis.
Vstupné: 47, 49 Kč Mládeži nepřístupno

15. 4. sobota 19.30 hod. PRCI, PRCI, PRCIâKY 90 min.

16. 4. neděle 19.30 hod. Příběh čtyř maturantů, kteří se domluví, že dřív, než jim skončí škola, týmově pohřbí svoji chlapeckou nevinnost.
Komedie USA. Vstupné: 46, 48 Kč Mládeži nepřístupno

18. 4. úterý 19.30 hod. SBùRATEL KOSTÍ 118 min.

20. 4. čtvrtek 19.30 hod. Co znamenají symboly vedle zohavených těl obětí? Policistka a detektiv pátrají po masovém vrahovi. Thriller USA.
Vstupné: 47, 49 Kč Mládeži nepřístupno

22. 4. sobota 19.30 hod. ZÁMEK HRÒZY 114 min.

23. 4. neděle 19.30 hod. Trpící duše zemřelých dětí a děsivá tajemství domu se zjevují návštěvníkům v závislosti na jejich citlivosti. Fantas
horor USA. Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži přístupno od 12 let

25. 4. úterý 19.30 hod. SIBERIA 91 min.

27. 4. čtvrtek 19.30 hod. Když se do svérázného spoření dvou amsterodamských „donchuanů“ připlete láska. Příběh dvou mladíků.
Holandský film. Vstupné: 45, 47 Kč Mládeži nepřístupno

29. 4. sobota 19.30 hod. SBAL PRACHY A VYPADNI 107 min.

30. 4. neděle 19.30 hod. Londýnské podsvětí jako na dlani! Nabízí šikovným chlapíkům pár možností, jak rychle přijít k penězům…
Film USA. Kriminální komedie.
Vstupné: 41, 43 Kč Mládeži nepřístupno

2. 5. úterý 19.30 hod. MATRIX 131 min.

4. 5. čtvrtek 19.30 hod. Zapomeňte na vše, co znáte a co jste viděli. Co dosud považoval za svůj osud je jen vírem dat několika tištěných
spojů. Sci-fi USA. Mládeži přístupno od 12 let

6. 5. sobota 19.30 hod. DVOJÍ OBVINùNÍ 110 min.

7. 5. neděle 19.30 hod. Vražda někdy není zločin. Kriminální příběh o předstírané vraždě a o tom, že pravda vždy vyjde najevo. Kriminální
film USA. Mládeži přístupno od 12 let

9. 5. úterý 19.30 hod. JEDEN SVùT NESTAâÍ 128 min.

10. 5. středa 16.30 hod. V sídle slavné společnosti je zavražděn magnát. Pro agenta 007 je rozkaz jasný: vypátrat vraha. Vyrovná se
11. 5. čtvrtek 19.30  hod. i s tímto nejzapeklitějším případem? Krimikomedie USA. Mládeži přístupno

13. 5. sobota 19.30 hod. JANA A JEJÍ P¤ÁTELÉ 95 min.

14. 5. neděle 19.30 hod. Mladý fotograf Eli, neúnavný dobyvatel žen, natáčí všechno na videokameru. Osudy lidí se proplétají do nečeka-
ného rozuzlení. Izraelský film v Karlových Varech získal Křišťálový globus.

Mládeži nepřístupno

Ve výše uvedeném vstupném je zahrnut příspěvek 1 Kč na rozvoj kinematografie

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel Historické muzeum – Centrum kulturních služeb Slavkov u Brna

DUBEN – KVùTEN 2000

Datum hod. akce místo konání druh pořadatel

2. 4. Velká cena o Pohár firmy E-COM střelnice Podzámčí sport. E-COM Slavkov u Brna
4. 4. 16.00 Dostaveníčko s krajkou - vernisáž výstavy (Rubensův sál) severní křídlo zámku výst. HM Slavkov u Brna, Ateliér 

Pavučina krajkářek z Letohradu
4. 4. 17.00 Hudební večer žáků ZUŠ sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
6. 4. 14.00 Královna švihadla tělocvična ZŠ Komenského sport DDM + ZŠ Komenského Slavkov
7. 4. 17.00 Jan Klimeš „Obrazy a plastiky“ - vernisáž výstavy Galerie OK výst. HM Slavkov u Brna
7. 4. 20.00 Koncert Kyjovského komorního orchestru zámek - Rubensův sál konc. HM-CKS Slavkov u Brna
8. 4. 9.00 Basketbalový turnaj - III. kolo OP žáků ISŠ Slavkov sport DDM Slavkov u Brna

13. 4. 13.00 Šipkový turnaj pro děti ZvŠ a ZŠ DDM sport DDM Slavkov u Brna
14. 4. 8.30, 10.00 O čarodějné krčmě - pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ Společenský dům spol. HM-CKS Slavkov u Brna
14. 4. 17.30 Koncert učitelů ZUŠ sál ZUŠ konc. ZUŠ Slavkov u Brna
15. 4. Slavkovský dvojboj - střelba střelnice „Nad oborou“ sport
17. 4.–19. 4. 8.00–16.00 Veřejná výstava kraslic - 5. ročník okrskové výtvarné soutěže DDM výst. DDM Slavkov u Brna
20. a 21. 4. 8.30–12.30 Velikonoční prázdniny s DDM DDM spol. DDM Slavkov u Brna
22. a 23. 4. Zahajovací stableford (golf) GCA sport GCA Slavkov u Brna
29. 4. Velikonoční cena - seriál Sluka střelnice „Nad oborou“ sport MS Kozorožec
pondělí, čtvrtek 19.00 Jazzgymnastika - cvičení pro ženy ZŠ Komenského sport TJ Sokol Slavkov u Brna

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ––  dduubbeenn  22000000
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MASÁŽE
Mgr. Hana Charvátová
Dětská poliklinika Slavkov u Brna

PROVOZNÍ DOBA:
Po 8–11
Út 15–18
Čt 15–19

PEDIKÚRA•MANIKÚRA
Světlana Ivanová

Dětská poliklinika – v provozovně masáží

PROVOZNÍ DOBA:
Po 13–17
St 8–11 15–19
Čt 8–12

Objednávky na tel. 0604 64 54 03 nebo tel./zázn.:
nepřetržitě 05/44 22 14 76 (u fy JM Demicarr, s. r. o.)
Možné dohodnutí jiného termínu než je provozní doba

• Možnost objednávek i mimo provozní dobu
• Možnost docházky do domu
• Objednávky na tel. 0604 41 96 71 nebo

na tel.: 05/44 22 70 30 v odpol. hodinách

MASÁŽE

PEDIKÚRA•MANIKÚRA

• PRODÁM THUJE vhodné na stěny, zá-
koutí apod. Při odběru většího množství
sleva. Tel. 0618/224 45. 2/00/1

• FRANCOUZŠTINU naučím - doučím.
Kvalitně. Tel.: 0604 92 50 18. 3/00/2

• DISTRIBUČNÍ AGENTURA z Brna hle-
dá zájemce o roznos a kontrolu reklamních
tiskovin do domovních schránek. Kon -
taktujte nás na tel. čísle: 05/41 21 21 84,
Agentura pro distribuci a marketing.

INZERCE

✉

V sobotu 15. dubna 2000
pofiádá

stfiedisko Junáka Slavkov

S B ù R
ÏELEZNÉHO ‰ROTU
Staré Ïelezo, prosím, dávejte
na pfiedem oznaãená místa
ve Slavkovû na ul. Tyr‰ova,

Slovákova, ·pitálská,
Slovanská a na sídli‰ti Zlatá

hora a NádraÏní.   (bh)

Na našich politicích mi vadí lhaní a aro-
gance. O B. Sobotkovi z celostátních médií
nevím nic, ale v místním tisku se mi jeví jako
učenlivý žák svého stranického předsedy. To,
jakým způsobem reagoval na příspěvky pana
Budíka a pana Novotného, mě pobouřilo.
Jejich články se samozřejmě nehodily do po-
klidného výčtu dosažených úspěchů. Zřejmě

se – tak jako já – domnívají, že od doby, kdy
se v novinách hlásaly jenom úspěchy a proti
růžové skutečnosti se nesmělo ani pípnout,
uběhlo už dostatečných deset let.

Vím, že některé „husarské kousky“ připra-
vily už minulé radnice – například získání bu-
dovy ZŠ Tyršova a začlenění Slavkova do Sítě
měst s historickými událostmi. Zrušení místa
druhého místostarosty vycházelo z rozhodnu-
tí minulého zastupitelstva snížit počet zastu-
pitelů z 21 na 15 a členů městské rady ze se-
dmi na pět.

Vyjmenovat úspěchy radnice a závěrem
prohlásit kritizující příspěvky za „velmi zma-
tené“ mi připadá nefér. Tato reakce se mi –
navzdory krásným novým WC – nelíbí.

Marie Koukalová

Reakce na ãlánek Bohuslava Sobotky

Snad každé dítě zná pohádku O růžových
brýlích a jistě i rčení o samochvále, jež smrdí.
Podobně naivním způsobem vyznívá „dopis“
poslance Sobotky (ČSSD) vedení města

Slavkova. Nenechme se však mýlit dětinskou
sebechválou a dočtěme. Tato pohádka je bez
dobrého konce. Na jejím závěru na čtenáře
čeká v růžovém hávu zesměšnění dvou osob.
Ve skutečnosti, bez příkras a zjemnělostí, se
jedná o přisprostlý útok na občanskou svobo-
du jednotlivce.

Vážený poslanče! Slavkovský zpravodaj
vychází za peníze nás, daňových poplatníků,
a je určen mimo jiné právě pro svobodné vy-
jadřování občanů a ne pro partikulární politic-
ké zájmy poslanců. Vy jako první byste měl
dodržovat základní demokratická pravidla,
díky kterým jste byl zvolen.

I já bych občanům Slavkova přál, aby byli
propříště ušetřeni podobných propagandistic-
kých a manipulačních příspěvků, navíc od
ústavního činitele. Marcel Šedivý

Kterak se radnice změnila k „lepšímu“ aneb
Pohádka O růžových brýlích a ostudě poslancově

• ‰védské utûrky • magnetické karty do praãek
• eko-rohoÏky • utûrky na optiku • mopy
• kosmetické potfieby

a dal‰í sortiment ‰védské firmy

Ekologické mikroaktivní
ãisticí prostfiedky
nejvy‰‰í kvality

Zdena Zahradníková
Tyr‰ova 1014, Slavkov u Brna
Telefon 44 22 17 77

Snadn˘ a dokonal˘ úklid bez pouÏití chemick˘ch
ãisticích prostfiedkÛ

Na základě špatného stavu ploché střechy
na nové budově Základní školy na
Komenského náměstí podalo město Slavkov
u Brna v minulém roce žádost o státní dotaci,
která by pomohla zajistit vybudování střešní
nástavby. Starosta města Mgr. Petr Kostík po-
žádal o pomoc při řešení této žádosti i místní-
ho poslance Parlamentu ČR a člena městské-
ho zastupitelstva za sociální demokracii

Bohuslava Sobotku. Poslanci se podařilo po
celé řadě jednání prosadit jmenovitou dotaci
pro ZŠ Komenského do návrhu státního roz-
počtu, a to v celkové výši 14 mil. Kč. V pátek
3. března byl státní rozpočet schválen a bylo
potvrzeno, že díky úsilí vedení radnice, po-
slance Sobotky a místní ČSSD obdrží
Slavkov jednu z největších státních dotací za
posledních deset let. Zdeněk Pavlík

Státní dotace pro Slavkov

✏

Poslanec âSSD Bohuslav Sobotka pomohl zajistit 14 milionÛ na nástavbu Z· Komenského

✑

Vážení čtenáři!
Většina novin nebo časopisů vychází pro

určitou cílovou skupinu čtenářů, kteří už do-
předu vědí, co mohou od toho svého perio-
dika očekávat. Slavkovský zpravodaj je ur-
čen všem občanům Slavkova. Na toto
musíme při své práci v redakční radě přihlí-
žet. Není to snadné, protože kolik je lidí, to-
lik je názorů. Malým příkladem jsou i dopi-
sy čtenářů na této straně. Zpravodaj čtou
děti, mládež (doufejme), lidé dospělí všech
profesí včetně důchodců. A také členové
všech politických stran, spolků a organizací.
Naším cílem je, aby si každý našel to, co ho
z dění ve Slavkově zajímá, i když ne vždy se
to může zdařit. Máte-li pocit, že něco ve
Zpravodaji chybí, napište nám. Budeme se
těšit. (red)

®
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NEJVÛT‰Í V˘BÛR ELEKTROSPOTfiEBIÃÛ, KTER˘ KAÏDÉHO POLOÏÍ
OD AKÁT – BRNO-BYSTRC, KUBÍâKOVA 8 05/46 21 16 94
OD SPÁâIL – BRNO-VINOHRADY, ÎARO·ICKÁ 16 05/44 21 80 03
OD SPÁâIL – BRNO-ST¤ED, NOVÉ SADY 37 05/43 21 12 46
OD NOVÁ TRÎNICE – OLOMOUC, LEGIONÁ¤SKÁ 7 068/541 79 76
OD CENTRUM, UHERSKÉ HRADI·Tù, VELEHRADSKÁ 1206 0632/55 22 02
OD MORAVA, T¤EBÍâ, KOMENSKÉHO 4 0618/84 84 24
OD UNIVERSE, PROSTùJOV, PLUMLOVSKÁ 18 0508/33 37 10, kl. 25

PRODEJ NA SPLÁTKY I S NULOV¯M NAV¯·ENÍM
ROZVOZ DO 20 km ZDARMA
ZDARMA INFOLINKA 0800 13 72 35
Po–Pá 8–17 h

Království
plné elektra

www.elektro-spacil.cz

ÚJEZD U BRNA
05/44 22 44 35
05/44 22 45 46

PROVÁDùNÍ âÁSTÍ STAVEB
dodávka a montáÏ plovoucích podlah zn. WITEX (aÏ
15 let záruka), zateplení fasád a pÛd, sádrokartonové
konstrukce, hydroizolace ploch˘ch stfiech (aÏ 15 let
záruka), sanaãní omítky vlhkého zdiva vã. rozboru

e-mail: stavbyprojekty@volny.cz
po–pá 7–15.30 hod., jindy dle dohody a Va‰ich potfieb

STAVBY A PROJEKTY
Brnûnská 93, 684 01 Slavkov u Brna

Tel./fax: 05 - 44 22 72 57

RO D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Vzpomínka
Ve středu 5. dubna 2000 tomu bude 10 let, co nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF RIŠKA

Vzpomínají manželka, syn Josef a dcera Margita s rodinami

V měsíci březnu vyvrcholila společenská a plesová
sezona několika významnými akcemi
▲ začátkem března proběhl Velký maškarní ples pro

děti za velkého zájmu dětí ze Slavkova i širokého
okolí. Podrobněji o něm píšeme na straně 4.

▲ HM-CKS Slavkov u Brna uspořádalo 17. března ve
Společenském domě velký Country bál s vystoupe-
ním taneční skupiny Quadrilla a skupinami Poutníci
a Amalgam, které po celý večer hrály k tanci a po-
slechu. Díky všem sponzorům byla i velká tombola.
Všeobecně panovala dobrá nálada, tančilo se a zpí-
valo se tak, jak se patří na důstojnou tečku při za-
končení letošní plesové sezóny. K dobré náladě při-
spělo i stylové vybavení jeviště, které zdarma
zapůjčila firma Lídl Music. I k této události se vrací-
me na straně 5.

▲ Protože se počasí již umoudřilo a jaro je tady, otevřel
se o měsíc dříve zámecký park pro milovníky jarních
procházek a návštěvníky města Slavkova u Brna…

▲ 1. dubna se otevírá návštěvníkům zámecký areál s mož-
ností prohlídky zámeckých expozic s provozní dobou
úterý–neděle 9–16 hodin. V pondělí je zavřeno.

▲ 4. dubna zveme všechny na první vernisáž letošní
sezóny v severním křídle slavkovského zámku, kde
se nám představí ateliér Pavučina krajkářek
z Letohradu s výstavou „Dostaveníčko s krajkou“.
Začátek vernisáže je v 16 hodin v Rubensově sále
zámku.

▲ 7. dubna bude slavnostně otevřena Galerie OK ver-
nisáží výstavy „Obrazy a plastiky“ Jana Klimeše
z Újezda u Brna. Vernisáž v Rubensově sále začíná
v 17 hodin.

▲ Hudební a koncertní sezónu na slavkovském zámku
zahájíme 7. dubna ve 20 hodin v Rubensově sále
koncertem Kyjovského komorního orchestru. aVk

CK Slavkov u Brna – klub zamě-
řený především na horskou cyklis-
tiku a práci s mládeží, pořádá v le-
tošním roce opět seriál náborových
závodů nazvaný Slavkovská liga žactva MTB.
Ve spolupráci s DDM Slavkov u Brna se
uskuteční čtyři závody, kterých se mohou zú-
častnit neregistrovaní zájemci o tento atrak-
tivní sport. Vypsány budou tyto kategorie dív-
čí i chlapecké:

• mladší žactvo rok nar. 1990–1988
• starší žactvo rok nar. 1986–1987

Albert Einstein
V úterý 18. dubna uplyne 45 let od smrti velkého génia 20. století Alberta Einsteina. Je parado-

xem, že tento člověk jako dítě odmítal školní vzdělání a zajímal se hlavně o vědeckofantastickou li-
teraturu, z níž čerpal své poznatky. To se projevilo na jeho znalostech matematiky. Jako fyzik byl
bezesporu velkým géniem. Jestliže však potřeboval popsat své myšlenky, zvláště pak z nově rodí-
cí se obecné teorie relativity, matematicky, musel se obrátit o pomoc ke svým kolegům. 

V r. 1905 pracoval jako úředník patentového úřadu v Bernu, kde publikoval svoji práci o foto -
efektu, za niž obdržel v roce 1921 Nobelovu cenu. Od roku 1909 pracoval na obecné teorii relati-
vity, kterou v podstatě dokončil v roce 1915. Na jeho dílo navázala řada fyziků. Ti potvrdili a roz-
vinuli Einsteinovy myšlenky.

Po nástupu fašismu v Německu odešel Einstein do USA, kde dal podnět k jadernému výzkumu.
Po zneužití výsledků bádání jaderných fyziků v roce 1945 vojenským průmyslem se stal jedním
z těch, kteří požadovali zastavení jaderných pokusů a zneužívání výsledků fyzikálního bádání ve
vojenství. Vladimír Soukop

První jarní den
Nejen 29. únor 2000 je zajímavým dnem

tohoto roku. Dalším významným mezní-
kem v našem kalendáři je tzv. první jarní
den. Díky vloženému 29. únoru nastal již
20. března. Přesně v 8 h. 31 minut. Na tom
by možná ještě nebylo nic zajímavého.
Vždyť jarní rovnodennost nastává každým
rokem. Jenže tento den byl i úplněk. A prá-
vě tato souhra „náhod“ má na svědomí, že
po šestnácti letech budou velikonoční svát-
ky v posledním možném termínu. Ve -
likonoční svátky nemají přesně stanovený
čas jako třeba Vánoce. Na to, kdy se tyto
svátky budou slavit, má právě vliv oka-
mžik, kdy nastává jarní rovnodennost a úpl-
něk Měsíce. Přesný den, na který připadnou
velikonoční svátky se musí vypočítat dle
následujícího postupu: je třeba určit den, na
který připadne úplněk po prvním jarním
dnu, a potom první neděli po tomto úplňku
je Boží hod velikonoční a po něm následu-
je Velikonoční pondělí. A protože letos na
první jarní den připadá i úplněk, je třeba
vyčkat do dalšího úplňku, který nastane
v úterý 18. dubna. Potom mohou být
Velikonoce. Vladimír Soukop

Zaãala Slavkovská liga MTB
• kadet rok nar. 1985–1984
• příchozí rok nar. 1986 a výš
První závod SL MTB se měl

uskutečnit 25. března v 10 hodin ve
slavkovské oboře, ale pro nepřízeň počasí byl
přeložen na 28. 3. v 17 hod. Druhý závod na-
zvaný Kolem okolo Synagogy se uskuteční 3.
května na Koláčkově náměstí – start v 17 ho-
din. Třetím závodem bude Velká cena Čs. spo-
řitelny 11. června v 10 hod. se startem v zá-
meckém parku. Čtvrtý závod se bude konat na
podzim – 20. září v 10 hodin v oboře.

V neděli 11. června bude ve Slavkově den
cyklistiky. Nároční sportovní příznivci si při-
jdou na své. Hned dvě odvětví cyklistiky zde
budou mít špičkové závody. V 10 h to bude
druhý závod Slavkovské ligy, který se letos
stal součástí seriálu šesti závodů SCHWINN
MTB CUP 2000. Očekáváme účast nejlepších
našich i zahraničních závodníků.

Příznivci silniční cyklistiky mohou zhléd-
nout závod Intersérie, který se tento den (11.
6.) pojede na oblíbené trati Slavkov–Rousí -
nov–Něm čany–Slavkov za účasti špičkových
našich i zahraničních cyklistů. Pořadatelem
bude CK Brno. (np)
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Rychlá pÛjãkaRychlá pÛjãka
Krátkodobé pÛjãky k jakémukoliv úãelu
aÏ do v˘‰e 30 000 Kã
Doba splácení je 14–50 t˘dnÛ
Do 2 dnÛ doruãíme peníze aÏ domÛ
NepoÏadujeme ruãitele

PROVIDENT FINANCIAL, s.r.o.
VÍDEŇSKÁ 89A, BUDOVA INTERSPAR
639 00 BRNO, TEL.: 05/43 24 64 12-3

VOLEJTE ZDARMA

0800 141 141

aÏ domÛ STANISLAV MILINEK
Agrozet, s. r. o., âs. armády 1081, Slavkov u Brna

tel.: 0602 845 230

AUTOELEKTRIKA
Prodej a odborná montáÏ
alarmÛ, imobilizérÛ, centrálního zamykání,

autorádií vãetnû pfiíslu‰enství,
telefonních sad, opravy el. instalace vozidel

Společenská kronika
NAROZENÍ DĚTÍ – únor
Klára Zbončáková, Kounicova 633
Lukáš Knotek, Tyršova 1119

SŇATKY – únor
MUDr. Jaroslav Benedík, Brno
Kateřina Audová, Slavkov u Brna
Jiří Ulvr, Praha
Andrea Fojtová, Brno
Miroslav Divíšek, Pozořice
Irena Andrysíková, Křenovice
Roman Ševčík, Heršpice
Jana Řičánková, Heršpice

ZEMŘELI – únor
Augustina Šebečková, Bučovická 187, 90 let
Zdeněk Zeman, Slovákova 1269, 70 let
Marie Kristová, ČSA 1175, 63 let
Ing. Jan Florian, Husova 20, 77 let
Antonín Andrla, Nádražní 1152, 61 let
Josefa Vykouřilová, Bučovická 196, 85 let

Jarní nástrahy
S prvním jarním sluníčkem jsme zajisté vylá-

káni do přírody a samozřejmě nezapomene s se-
bou vzít svého miláčka. Aby ne, pohled na jeho
dovádění nám dodává notnou porci elánu, a tak
mu promineme i nějakou drobnou neposlušnost.
Náš miláček prolézá kdejaké křoví a zde si může
zapíchnout trn či osinu jak do nohy, tak i třeba
do ucha. Je dobré doma zkontrolovat, zda k ně-
čemu takovému nedošlo a předejít tak hlubšímu
proniknutí osiny do těla. Vykazuje-li pes kulhá-
ní nebo třepe hlavou, je lépe rychle navštívit ve-
terináře, aby osinku vytáhl. Dosti pravděpodob-
ně dojde do kontaktu i se zevními parazity.
Nejčastěji v lese  jde o klíšťata, která přenáší
borreliózu, a proto je nutné rychle je odstranit.
Chránit před touto infekcí můžeme pejska vak-
cinací anebo používáním ochranných přípravků
proti napadění klíšťaty. Řada z nich má i dlouho-
dobý účinek na blechy, jejichž výskyt na jaře
právě stoupá. V souvislosti se zvýšenou větrnos-
tí dochází k víření prachu a písku, který zůstal
jako posypová hmota na silnicích a může způso-
bit zánět spojivek nebo třetího víčka. Proto je
dobré po každém pobytu venku oko proplách-
nout očními kapkami. Vzhledem k častějšímu
kontaktu zvířat mezi sebou na jaře je dobré je
odčervit, neboť začervení výrazně snižuje kondi-
ci a zdravotní stav zvířete. Je důležité též zkon-
trolovat vakcinaci, jelikož stoupá riziko přenosu
infekčních onemocnění. Nutno připomenout po-
vinnost každoroční vakcinace vztekliny, jež nám
nařizuje zákon. A nyní už hopky do přírody se
svým čtyřnohým přítelem.
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Polní 1337, Slavkov u Brna, tel./fax: 05/44 22 06 61, e-mail: bmtypo@sky.cz. Tisk: Old print, s. r. o., Ko‰inova 16, Brno, tel. 05/41 24 39 33. Distribuce: Rozlet - Martina Ruská, Buãovická 138, Slavkov u Brna,
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Před městskými hradbami existovaly čtyři
předměstí – Lázeňská neboli Žabobřeská, čtvrť
Nová rozléhající se pod kopcem sv. Urbana
a Bučovská před Bučovskou bránou.
Nejvýznamnějším předměstím města ve
směru k Brnu byla Špitálka, nazývaná
takto již po roce 1485 podle středověké-
ho špitálu, která byla samostatnou obcí
až do roku 1850.

Správní poměry Špitálské ulice upravil
v roce 1563 Jan z Kounic, který zde ustanovil
rychtáře a čtyři konšely, z nichž jeden byl purk-
mistrem. Ti měli toto předměstí spravovat
a v případě nerozhodnosti se odvolat k purk-
mistrovi a starším města Slavkova. 

Obecní pečeť předměstí je z roku 1611
a měla nápis:  VLICE SPITALSKA BLIZ MI-
ESTA SLAWKOWA se znakem – dva hrozny
příčným trámcem zprava nalevo od sebe oddě-
lené a v něm dva vinařské nože-kosíře.

ŠPITÁL na tomto předměstí byl založen už
ve 13. století od slavkovské komendy němec-
kých rytířů. Během husitských válek byl zničen
spolu s kostelíkem a celým předměstím. Znovu
jej založil majitel Slavkova rytíř Jan Zelený z

Šanova (1483–1487). Třicetiletou válkou byl
znovu zpustošen a roku 1645 zůstala ulice Špi-
tálka pustá. Špitál tvoří nedílný architektonický

celek s kostelíkem sv. Jana Křtitele, který je
včleněn do areálu hřbitova. Znovu jej po-
stavil Dominik Ondřej z Kounic roku
1676, kdy se narodil jeho prvorozený
syn František Karel, pozdější lublaňský

biskup.
KOSTELÍK SV. JANA KŘTITELE byl

založen ve 13. století řádem německých rytí řů
společně se špitálem. V roce 1423 byl zpustošen
husity pod vedením Haška Ostrov ského
z Valdštejna. Znovu jej dal postavit  majitel
Slavkova rytíř Jan Zelený z Šanova († 1487). 

K obnovení kostelíku se váže tato pověst:
Rytíř Jan Zelený si vyjel se svou manželkou Žo-
fií z Valdštejna na vycházku a byl přepaden ně-
jakým zlým rytířem s bandou vojáků. Bránil me-
čem sebe i manželku a volal o pomoc. Obytná
stavení však byla daleko, a proto začal rytíř pro-
sit o pomoc svého křestního patrona sv. Jana
Křtitele a Matku Boží. A stalo se, že jakási žena,
která šla tím směrem, uviděla co se děje a zavo-
lala pomoc. Ze Špitálky přišli zvláště chudí lidé
a pomohli rytíři Janu Zelenému i jeho manželce.
Zraněného rytíře dopravili do své kůlny a ošet-

Předměstí Špitálka a její památky řili. Na poděkování Bohu za záchranu postavil
na Špitálce v místě kůlny, kde ho chudáci ošet-
řovali, kostelík ke cti sv. Jana Křtitele. Při něm
zbudoval také špitál pro chudé a staré lidi ze
Špitálky i Slavkova. Pod kostelíkem dal zároveň
postavit hrobku pro svou rodinu a sám také ob-
starával pohřby všech chudáků ze špitálu.

Tak praví pravděpodobně dodatečně vymyš-
lená pověst. Oldřich Chocholáč

(Dokončení příště)

Kostelík sv. Jana Křtitele


